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 شهرها محدودةبه  ییاز الحاق نقاط روستا یو تعارض ناش یشهر مدیریت

 ه(شاطر یشهر اسالمشهر و روستا :موردی نمونة)

 
 اسالمی آزاد دانشگاه شهری، ریزیبرنامهو  جغرافیا استادیار -کرمانی نوری علی

محمدپورلیما نغمه



 تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه شهری، امور مدیریت ارشد کارشناس -

 تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه شهری، طراحی ارشد کارشناس -میناآباد عالیزاد فرشید

 
 08/10/1392: نهایی تأیید             12/09/1391مقاله:  پذیرش

 

 دهیچک
 و شهرها ندةیفزا رشد كشور، یتیجمع و ییفضا ساختار بر شتابان ییشهرگرا تأثیرهای از یكی

 توزیع تعادل خوردنبرهم سبب كه است شهری منفصل یا متصل نقاط به ییروستا مراكز لیتبد

 ،یكالبد ،یاقتصاد ،یاجتماع مانند متعدد عوامل همخوانینا به توجه با. دوشمی جمعیت فضایی

 جادیبه ا ،شهرها ةمحدود به ییروستا نقاط الحاق ،ییروستا و یشهر نقاط در... و یتیریمد

 كردینبود رو ،تعارض جادیعوامل ا نیترمهم از یكیشد.  خواهد منجر دهیعد یهامشكل

 ؛است رگذاریتأث زیعوامل ن ریاست كه بر سا ییو روستا یدر نقاط شهر یتیریمد كسانی

 شده یسعاسالمشهر  ةمحدود به شاطره یروستا الحاق یموردكاو باحاضر  ةمقال در ن،یبنابرا

 مدیریت جایگاه نیهمچنو  یشهر و ییدر نقاط روستا كسانی یتیریمد كردیرو نبود ریثأت است

 نیا .دشو بررسی شهری ةمحدود به روستایی نقاط الحاق از ناشی هایتعارض حل در شهری

 یاسناد یهاهبا استفاده از مطالع كه است یلیتحل -یفیتوص روش به و یكاربرد نوع از پژوهش

 یروستاو  اسالمشهر در ساكن یهاخانوار یسو ازپرسشنامه  220 لیتكم و عیوس یدانیو م

 استان ربطیذ یهاسازمانكارشناسان  و نمسئوالپرسشنامه از  30اخذ  نیهمچن وشاطره 

عوامل  نیتفاوت معنادار ب نبود خالفبر كه دهدیم نشان جینتا. است شده انجام تهران

 و دارند یشهر و روستا تفاوت معنادار یكالبد عوامل ،شاطره یاسالمشهر و روستا یتیریمد

 از .استتعارض  جادیدر ا ثرؤم یعامل ،ییروستا و یشهر نقاط در تیریمد كردیرو یناهمگون

 .دارد یاساس ینقش هاتعارض نیا حل در یشهر تیریمد ،گرید ییسو

 

 .شهر ةمحدود ،یشهر تیریمد ،یتیریمد عواملشاطره،  یروستا الحاق،: هادواژهیكل

  

                                                                                                                                               
 مسئول:   یسندةنوE-mail:  alinoorikermani@yahoo.com 

 
09125483566 

mailto:n.mohammadpourlima@gmail.com
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 مقدمه

 71 ،است شده منتشر متحد ملل سازمان سوی از 1977سال در و گرفته صورت 1976 سال در که پژوهشی براساس
 ،رونیا از و است قبول قابل ریغ هاآن تیجمع ییفضا عیتوز که اندبوده دهیعق نیا بر توسعه درحال کشور 114 از کشور
 عبارتیبه .اندپرداخته اساسی هایاصالح به تیجمع یداخل ییجاهجاب و ییفضا عیتوز در توجه قابل هایرییتغ جادیا یبرا
 و قبول قابل ریغ یودحد تا کشورشان در تیجمع عیتوز ةنحو که اندبوده دهیعق نیا بر (کشورها درصد 20) کشور 24

 .(54: 1999 آویتا،) است یاستگذاریس و مداخله نیازمند
 با .رودیم شماربه یانسان جوامع تكامل ةنحو نیبارزتر ینیشهرنش کشورها، ای هاتمدن یتمام در امروز، تا گذشته از
 بسیاری هایمشكل با ها،آن در ساکن یانسان جوامع ها،متروپل ویژهبه شهرها شتابان گسترش و یصنعت انقالب ظهور
 یمراتبسلسله نظام یختگیگس و شهر چند ای كی در دیشد ییتمرکزگرا ،هامشكل نیا نیبارزتر از یكی. اندشده روروبه
 .(51: 2005 ،هاشآمی) ستکشورها بیشتر در یشهر

 دوم ؛(ومیرمرگ و موالید تفاضل) مقیم جمعیت طبیعی افزایش: دشومی ایجاد عامل چهار از شهرها جمعیت افزایش
 مناطق ادغام سوم ؛گیردمی صورت شهرها به کشورها سایر حتی و روستا و شهر از اعم ،دیگر نقاط از که هاییمهاجرت
 جمعیتی ةجاذب و شهری رشد ةنتیج در شهر به روستایی نقاط تبدیل ،چهارم و شهرها ةمحدود به شهری اقمار و حومه
 موجود آمارهای و هاداده بررسی نتایج .(24 :1380 ،یامان) شهری جمعیت حداقل ةضابط از فرارفتن ،درنتیجه و شهرها
 اخیر هایدهه در شهرنشینی میزان افزایش ،درنتیجه و شهری مناطق در ساکن جمعیت سریع افزایش ةدهندنشان ،کشور
 .(6 :1387 ،حصاری) است

 ،کشور رسمی سرشماری نتایج براساس کهطوریبه ؛است داده رخ یزن تهران یشهر ةمجموع در یتیوضع ینچن رینظ
 :است یرز صورتبه ،منطقه ینا یتیجمع یتوضع یکل یرتصو

آن  یرامونپ یتحال آنكه جمع .است شده برابرحدود سه ،1385 -1345 یسرشمار ةفاصل در تهران شهر جمعیت -
 ؛است شده برابرشش

 ؛است یدهرس 1389شهر در سال  60از  یشبه ب ،1345 سال در شهر ششاستان از حدود  یشهرها تعداد -

 .(1390تهران،  ی)استاندار اندشهرستان پراکنده شده 13نفر است که در  یلیونم 15حدود  ،تهران فعلی جمعیت -

 و شدنخوابگاهی به روستاها ماهیت تغییر و تهران استان در شهرنشینی شتابان رشد دهندةنشان ،اطالعات و آمار این
 .است رفتنپیش خدمات یعنی ،سوم بخش سمت به اقتصادی اول بخش از کارکرد تغییر همچنین
 و کالبدی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، عوامل نظیر متعدد عوامل از بعضی در تفاوت علتبه روستایی نقاط الحاق
 نیازمند هاتعارض کاهش برای که شد خواهد منجر الحاقی نقاط و شهر محدودة در متعددی هایآسیب ایجاد به ،مدیریتی

 در شهریار و کریم رباط پاکدشت، اسالمشهر، نظیر تهران غربی جنوب و جنوبی مناطق ،نمونه برای .است بسیار توجه
 و اقتصادی -کالبدی متعدد هایمعضل با بزرگ شهری مراکز به چندصدنفری روستای یك از ،اخیر سال چهل طول

 .(8 -7 :1390 ،کارگر) اندشده تبدیل اجتماعی
 میزان فرهنگی، و اجتماعی جمعیتی، ناهمگن کزامر به هاآن تبدیل و شهری فضای گسترش با ،ترتیببدین
 نامناسب ساختارهای مسكونی، و اجتماعی محیط. یابدمی افزایش ایحاشیه نواحی در ویژههب شهری هایناهنجاری

 نیز و هاناهنجاری ةگسیختلجام و رویهبی رشد و شهری هایآسیب بروز ةزمین اقتصادی، فقر و اجتماعی ناکامی شغلی،
 املوع عنوانبه اقتصادی و سیاسی اجتماعی، ساختارهای شناسایی ،بنابراین ؛است شده اجتماعی ناامنی گسترش
 شهری مسائل ترینمهم از ،اجتماعی و فضایی هاینابرابری رفع برای الزم راهكارهای ةارائ نیز و شرایط این ةپدیدآورند

 .(7-6 :1390 کارگر،) است
 تهران استان مهم شهرهای از یكی عنوانهب ،نفر هزار 300 از بیش جمعیتی با اسالمشهر ،پژوهش این در بنابراین

 ةنقط کریم،رباط -اسالمشهر شهری ةحوز ساختاری -راهبردی طرح تصویب و تهیه روند در که است هشد بررسی
 روستانشین پیش چندی تا که یجمعیت و است شده الحاق اسالمشهر ةمحدود به منفصل صورتبه شاطره روستایی



 121 ...ییاز الحاق نقاط روستا یو تعارض ناش یشهر یریتمد

 صورتهب نیز بدیکال و مدیریتی مباحث زمینة در فرهنگی، و اقتصادی اجتماعی، مسائل در تفاوت بر عالوه و اند بوده
 یا ایجاد در شهری مدیریت جایگاه بررسی راستای در ،رواین از .ندشد افزوده اسالمشهر جمعیت به -کردندمی عمل مجزا
 :دادیم پاسخ زیر هایپرسش به هاتعارض حل
 ؟دارد وجود معناداری تفاوت ،شاطره روستای و اسالمشهر در مدیریتی عوامل بین آیا. 1 
 ؟استهتعارض ایجاد سبب ،روستایی و شهری نقاط در یكسان مدیریت نبود آیا. 2
 ؟دارد اساسی نقشی شهر ةمحدود به روستایی نقاط الحاق از حاصل هایتعارض حل در شهری مدیریت آیا. 3
 

  ینظر مبانی

 ایجامعه عنوانبه ،معین جمعیتی هایهمشخص با که شهرهاست ةمحدود از خارج در مردم از جماعتی زیستگاه روستا
 مدیریت و رهبری هاینظام بر اتكا با اقتصادی و جغرافیایی اقلیمی، تاریخی، فرهنگی، خاص هایهویت دارای و مستقل
 صورتبه شهر اما ،است شده آغاز بشر مدنیت ابتدای از روستا موجودیت. است کشاورزی هایفعالیت ةعرص ،خود محلی
 گوناگون ساختارهای شناسایی ساختمانی، بندیشكل و کالبدی بافت شناخت .شودمی گرفته درنظر کل هستی واحد یك
 به توجه با و نگریتمام دعوی با شهر مرکزیت و اقتصادی – اجتماعی دینی، فرهنگی، سیاسی، کارکردهای وضع و

 نیروهای به و شودمی انجام شهری کارکردهای و عناصر بین معنوی و اقتصادی اجتماعی، فضایی، وابطرسلسله
 (.57 -49: 1389 ،یزدی پاپلی) شودمی توجه هاآن ةدهند شكل

  :دهد می ارائه را روستا و شهر میان هایتفاوت از سودمند ایخالصه 1 جدول

 
 روستا و شهر جمعیت میان یتفاوت سنت .1 جدول

 روستا شهر بعد

 پشتیبان هایفعالیت و اقتصاد اول بخش اقتصاد سوم و دوم بخش اقتصاد

 صنعتی اولیة مشاغل جنگلداری، کشاورزی، خدماتی و اداری وساز،ساخت تولیدی، مشاغل

 ملی متوسط از ترپایین ملی متوسط از باالتر تحصیالت

 پایین باال خدمات به دسترسی

 پایین باال اطالعات به دسترسی

 باال پایین اجتماعی حس

 باال طبیعی رشد نرخ پایین طبیعی رشد نرخ جمعیت

 تغییر برابر در مقاوم رادیكال و لیبرال عناصر شدید نمایش سیاسی دید

 یكسان متفاوت قومیت

 مهاجرفرست: پایین پذیرمهاجر: باال مهاجرت

 2007 دیگران و اسكات: منبع

 
 نوع دو و دارد تكیه روستایی و شهری عرصة واگرای توسعة بر روستا و شهر مورد در وابستگی مدل: وابستگی مدل

. روستایی یكنواخت و ساده عرصة و شهری پیچیدة عرصة: دهدمی قرار یكدیگر مقابل در را کارکردی -ساختاری ةعرص
 هایفعالیت. است روستایی هایفعالیت سرشت و شهری هایفعالیت ماهیت مبحث، این مهم هایجنبه از یكی ،درواقع
 آنكه حال ؛(دارند وسیعی فضایی برد هرچند) متمرکزند نقطه یك در و شوندمی انجام محدود فضایی در       معموال  شهری
 فضایی برد است ممكن عمل در و نیازمندند وسیعی       نسبتا  فضای به( اقتصادی اول بخش در اغلب) روستایی هایفعالیت

 و شده وارد اخیر هایدهه فضایی -یمكان هایبحث در اصطالح دو ،وابستگی ةنظری زمینة در. باشند داشته محدودی
 مدل) دیگری مدل گیریشكل به خود ،اصطالح دو این کاربرد. پیرامون یا حاشیه و کانون یا مرکز: است یافته اهمیت
 .(821 :1389 ،هادهیاری و هاشهرداری سازمان) است انجامیده وابستگی عمومی ةنظری چارچوب در( پیرامون – مرکز
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 ،وی اعتقاد به. است برده کاربه شهرنشینی و شهر زمینة در چایلد گوردون را شهری انقالب ةواژ: شهری انقالب
 چایلد. است بوده همراه اجتماعی هایسازمان در دیگری و اقتصادی ساخت در یكی عظیم، انقالب دو با شهرها پیدایش

 تعداد و مسكونی واحدهای تراکم اولیه، شهرهای وسعت زیرا ؛داندمی جمعیت ازدیاد معلول حدودی تا را انقالب هردو این
 بزرگی مسكونی هایمحوطه ،آغاز در جمعیت ازدیاد که دارد اعتقاد چایلد اما ،دنکنمی تأیید آشكارا را جمعیت ازدیاد هااتاق
 را ویژگی ده ،دهكده از شهر تشخیص برای چایلد .شد منجر مسكونی هایمحوطه تعداد افزایش به بلكه نكرد؛ ایجاد را
 ةجامع پیدایش. 5 عمومی، بناهای. 4 ثروت، تمرکز. 3 عملكرد، و ترکیب. 2 شهرها، گسترش. 1: شماردبرمی زیر شرح به

 و صنعت پیشرفت و شهرها در وقتتمام متخصصان اجتماع .8 نجوم، و ریاضی علوم پیشرفت. 7 خط، اختراع. 6 طبقاتی،
 حكومتی و سیاسی ةیافتسازمان روابط استقرار .10 دوردست، مناطق با تجملی یاشیا تجارت گسترش و پیدایش .9 هنر،
 .(68 -67 :1389 ،یزدی پاپلی) قومی روابط جای به

 گام شهرها سود به و روستاها ضرر به معدودی، تعداد استثنای به سوم جهان هایحكومت: شهر به معطوف گرایش
 روستایی بخش است معتقد توسعه درحال کشورهای در روستا و شهر ارتباط تحلیلگر عنوانبه لیپتون مایكل. دارندبرمی

 بیشتر در که است شده قادر شهری بخش کهدرحالی. دارد اختیار در را بالقوه ارزان منابع باالترین و فقیر بیشترین
 اعتبار شاید. است کرده نابرابر و کند جهتبی را توسعه فرایند ،راه این در اما ،شود پیروز روستاییان با خود برخوردهای

 دربارة اما ،است قائل بیشتری اهمیت ،شهرها سوی به روستایی مازاد جریان برای که است این در لیپتون ةنظری اصلی
 .(131 :1374 ،شكویی) گویدنمی سخنی ،آیدمی وجودبه شكلبدین جریان این چرا اینكه
 

 پژوهش روش
 و بررسی هایروش به اطالعات گردآوری از پس است، شده انجام تحلیلی -توصیفی روش به از که پژوهش این در

 SPSS افزارنرم کمك به و T آماری آزمون از استفاده اب آماری تحلیل پرسشنامه، مشاهده، اسناد، و مدارک به مراجعه

 به شهروندان و است شده بررسی شهروندان و مسئوالن بخش دو در آماری جامعة .شد انجام مستقل هایگروه برای
 95 اطمینان سطح با کوکران فرمول از استفاده با که نداشده گرفته درنظر مجزا صورتهب روستایی و شهری تفكیك
 روستای در پرسشنامه 92 و اسالمشهر در پرسشنامه 96 شامل نمونه حجم ،25/0 واریانس و 1/0 احتمالی دقت و درصد
 . دش شاطره روستای در پرسشنامه 100 و اسالمشهر در پرسشنامه 120 تكمیل به موفق نگارندگان که است شاطره
 

 آن هایویژگیو  مطالعه مورد محدودة
 اسالمشهر

 اشغال تهران غرب جنوب و شهرری غرب در تهران جنوبی هایدشت و پهناور جلگة در را کوچكی بخش اسالمشهر
 چهارطاقی، محمدآباد سالور، شاهی،قاسم هاینام به بهم نزدیك روستای چند تنها ،پیش سال 35 تا شهر این. است کرده

 هایفرهنگ و ایران آمار مرکز هایهنشری در 1355 سال تا شهر این از. است بوده مافین و آبادضیا آباد،موسی مظفریه،
 اراضی در مسكونی مناطق گسترش و توسعه به توجه با ،1352 سال از. است شده یاد شاهی آبادقاسم نام اب ،جغرافیایی

 تشدید با ،1358 سال در اسالمی انقالب از پس. گذاردند آن بر را شادشهر نام ،چهارطاقی محمدآباد و شاهی آبادقاسم
 هایشهرک و هاخیابان معابر، اسامی ،آبادمافین و ضیاآباد سالور، مظفریه، آباد،موسی روستاهای مرز تا شهر گسترش روند
 نی)مهندس شودمی نامیده اسالمشهر نیز شهر و شد نامگذاری مذهبی هایشخصیت و اطهار ةائم نام هب سیسأتتازه

 .(42 :1388 ،آبان مشاور
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 اسالمشهر موقعیت. 1 شكل

 

 هداشت ینفر 50،292 جمعیت ،1355و در سال  ینفر 5،830 جمعیت ،1345 سالدر  اسالمشهر ،سرشماری براساس
 یافته یشنفر افزا 265،450 به آن جمعیت ،1375و در سال  داشته یتجمع نفر 215،129 اسالمشهر ،1365 سال در. است

 با بعد خانوار ،خانوار 91،098نفر در  357،389 اسالمشهر را یتجمع یرانمرکز آمار ا ،1385سال  یاست. در سرشمار
 -اسالمشهر در بیشتر و سالهده یتجمع یندر ب یكاریاشتغال و ب یتوضع یبررس ین. همچناست کردهنفر گزارش  92/3

 27/4)نفر  12،976 شاغل و تعداد درصد( 91/34) نفر 106،133 که دهدمی نشان -استنفر  304،141 که تعداد آن
 .(19 :1388 آبان، مشاور مهندسین) ندبیكاردرصد( 

 

 شاطره یروستا

در  یدهستان ده عباس از توابع بخش مرکز ءجز شاطره روستای کشور، سیاسی -اداری تقسیمات آخرین براساس
گلدسته، از شرق به  یاهواز و روستا -تهران آهن خط به شمال از روستا این. است شده واقع اسالمشهر شرق الیهمنتهی

 یاد)بن شودمی محدود آبادبهرام و آبادملك روستای به غرب از و آبادمهران به جنوب از لقمانی، آبادناصرآباد و حسن
 .(15: 1382 ،استان تهران یمسكن انقالب اسالم

 

 
 شاطره روستای موقعیت نقشة. 2 شكل
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. است شده استفاده مسكن و نفوس سرشماری آماری هایاز داده ،شاطره روستای جمعیتی هایویژگی بررسی در
 جمعیتنفر  1/5خانوار با بعد  62در قالب  یتنفر جمع 318 ،شاطره یروستا ،1345 سال جمعیت سرشماری براساس
روستا  ،1365است. در سال  یافته یشنفر افزا 1،011 به نآ یتو جمع 210تعداد خانوار به  ،1355است. در سال  داشته
اضافه شده است. از سال  آن یتنفر به جمع 6،060 ،قبل ةده با مقایسه درکه  داشته یتنفر جمع 7،071 و خانوار 1،385
 خانوار و 1،922 تعداد ،1375 سال در کهطوریهب ؛است داشته ادامه همچنان جمعیت رشدروند روبه ،1375تا سال  1365
-18: 1382 تهران، استان اسالمی انقالب مسكن بنیاد) اندنفر در روستا ساکن بوده 6/4با بعد خانوار  یتنفر جمع 8،931

 خانوار با بعد خانوار 2،315 نفر در قالب 9،477 شاطره یروستا یتجمع ،1385نفوس مسكن سال  یدر سرشمار .(19
 یتجمع ینفعال( و از ا یت)جمع یشترسال و ب دهنفر  7،945 ،روستا یتاز کل جمع یننفر گزارش شده است. همچن 09/4

 با شاغل زنان. درصد است 4/36 سهم اشتغال ترتیب،بدین وشاغل هستند  یرنفر غ 5،048 نفر شاغل و 2،897 فعال
 از اشتغال دارند. یزیسهم ناچ ،مردان شاغل ینفر 2،741 یتنسبت به جمع ،نفر 156 برابر جمعیتی

 

 هایافتهو  بحث
 مورخ جلسة مصوب ،اسالمشهر راهبردی -ساختاری جامع طرح استناد هب اسالمشهر محدودة به شاطره روستای الحاق
 شهرسازی عالی شورای 1389 سال جلسة بیستمین در که است تهران استان ةتوسع و ریزی برنامه شورای 18/02/1389
 معاون امضای با 22/05/1390 مورخ 60340/300/90 شمارة با و شد تصویب 23/12/1389 تاریخ در ایران معماری و

 .شد ابالغ ایران معماری و شهرسازی عالی شورای دبیر و وزیر
 مصوب «هاآن تعیین نحوة و شهرک و روستا شهر، حریم و محدوده تعاریف قانون» 3 مادة 2 تبصرة استناد هب
 درصورت ،شوندمی واقع شهرها حریم داخل در هادی و جامع مصوب هایطرح موجببه که روستاهایی» ،14/10/1384

 یا نواحی از منطقه یا ناحیه یك عنوانبه منفصل صورتبه و شوندنمی شناخته مستقل شهر شهرشدن، شرایط به رسیدن
 ویژة مقررات و ضوابط تفصیلی، و جامع هایطرح قالب در هاآن برای و شد خواهند اداره و تلقی ،اصلی شهر مناطق
 7 بند در ،اساسبراین .«گرفت خواهد قرار عمل مالک و شد خواهد تهیه ،روستایی هایفعالیت استمرار امكان متضمن
 محدودة به شاطره و خالصه آباد حسن مستوفی، احمدآباد روستاهای الحاق با» ،شهرسازی و معماری عالی شورای مصوبة
 محدودة در هاآن نیاز مورد شهری های سرانه و خدمات اینكه به مشروط -شهر منفصل های محدوده عنوانبه شهر،

 .«شد موافقت -شود تأمین خودشان
 با و منطقه جغرافیایی بافت به توجه با :کرد اعالم دولت رسانیاطالع یگاهپا ،29/01/1391 تاریخ در دیگر سویی از
 کشوری ضوابط و تعاریف قانون 13 مادة استناد به و کشور وزارت پیشنهاد به خدمات، عادالنة و بهینه توزیع هدف

 و نام تغییر و مرکزیت تغییر و تعیین نیز و ادغام و ایجاد تبدیل، الحاق، انتزاع، هرگونه» داردمی اعالم که -1362 مصوب
 موافقت دولت -«بود خواهد وزیران هئیت و کشور وزارت پیشنهاد به ،استان جزهب کشوری تقسیمات واحدهای نامگذاری

 لیتبد شهر به اسالمشهر شهرستان یمرکز بخش یمستوف احمدآباد دهستان توابع از یمستوف احمدآباد یروستا که کرد
 یمستوف احمدآباد یهادهستان بر مشتمل ی،مستوف احمدآباد شهر تیمرکز به یمستوف احمدآباد بخش اساس،نیبرا. شود
 . شودمی جادیا اسالمشهر شهرستان تیتابع در ،چكلویچ دهستان و

 و بخش آن در خالصه ادآبحسن روستای قرارگیری و مستوفی احمدآباد بخش تشكیل دلیلهب ،اساس برهمین
 هب چراکه شد؛ حذف اسالمشهر منفصل نقاط از نیز روستا این     عمال  اسالمشهر، شهرستان مرکزی بخش از نآ شدن منتزع
 از است عبارت شهر حریم «هاآن تعیین ةنحو و شهرک و روستا شهر، حریم و محدوده تعاریف» قانون 2 ةماد استناد
 کشوری تقسیمات مرز از نباید و دارد ضرورت آن در شهرداری کنترل و نظارت که شهر ةمحدود پیرامون بالفصل اراضی

 بررسی زمینة در معماری و شهرسازی عالی شورای ةمصوب 7 بند براساس همچنین. دکن تجاوز مربوط بخش و شهرستان
 با 15/05/86 مصوب -هااستان ةتوسع و ریزیبرنامه شورای به نفر صدهزار زیر شهرهای جامع هایطرح تصویب و

 مورددر «هاآن تعیین ةنحو و شهرک و روستا شهر، حریم و محدوده تعاریف» قانون رب -05/05/88 مورخ اصالحیة
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 تقسیمات مرز از شهرها حریم یا محدوده نداشتنتجاوز و یكدیگر با روستاها و شهرها حریم و محدوده نداشتنتداخل
 و مستوفی احمدآباد الحاق ،شد ذکر آنچه مطابق ،درنهایت .است شده کیدأت موجود احتمالی هایتداخل اصالح و کشوری
 ةمحدود به الحاقی ةنقط عنوانهب شاطره روستای تنها و شد حذف اسالمشهر منفصل مناطق عنوانبه خالصه آبادحسن

 . ماند باقی اسالمشهر
 مسئوالن همچنین و شاطره روستای ،اسالمشهر در ساکن خانوارهای میان در هاپرسشنامه تكمیل نتایج براساس

 :یابیمدرمی
 ؛استشاطره  یروستا دردرصد  5/45اسالمشهر و  در انیپاسخگو ازدرصد  5/54 یمكان تیموقع -

اتاق  دو ن،یرزمیز نگ،یپارک یدارا طبقه، سهاز  شیکه ب ندایمالك واحد مسكون ،اسالمشهر در خانوارها شتریب -
 یینور و روشنا نیو همچن یشیو سرما یشیگرما ستمیاعم از آب، گاز، برق، تلفن، س ،امكانات یتمامخواب و 

 یو دارا نیرزمیز نگ،یو بدون پارک طبقهدواوقاف،  تیمنازل در مالك رشتیب ،شاطره یدر روستا یول ،مناسب است
 است؛ اتاق خواب دو

 25 آنان تیرضا زانیم و پردازند یم یشهر تیریعوارض به مد یبراهزار تومان  50از  شیاسالمشهر ب مردم -
 است؛ درصد 25 زین تومان 40 -30 نیب یشاطره با پرداخت عوارض یمردم روستا تیاست. سطح رضا درصد

 هستند؛ کارشناسدرصد  70 و مرتبط یهادستگاه رانیمد ،انیپاسخگودرصد  30 ،سمت لحاظبه -

 نیباالتر ،ییو روستا یدر برخورد با نقاط شهر كپارچهی تیریمد نبودو کارشناسان معتقدند  رانیگروه مد هردو -
 ؛دارد نهیزم نیدر ا تعارض جادیسهم را در ا

 ةبه محدود ییاز الحاق نقاط روستا یناش یهادر حل تعارض یشهر تیرینقش مد ،کارشناسان و نمسئوال شتریب -
 برشمردند. درصد 75 را شهر

 :دشو می بررسی زیر شرح هب پژوهش هایپرسش پاسخ ،هاپرسشنامه از حاصل هاییافته به توجه با
 وجود دارد. یتفاوت معنادار ،شاطره روستایو  اسالمشهردر  یریتیعوامل مد بین

 

 مدیریتی عامل توصیفی هایشاخص .2 جدول

 اریانحراف مع نیانگیم تعداد تیموقع عوامل

 یتیریمد
 386/1 75/17 120 اسالمشهر

18/18 100 شاطره یروستا  062/2  

 نگارندگان: منبع                         

 
 .است شده اسالمشهر از شتریب ،شاطره یروستا در مدیریتی نیانگیم که گفت توانیم فوق جدول به توجه با

 برابر و شده سنجش شاطره یروستا و اسالمشهر مكان دو در عامل این رابطة شدت ،اتا بیضر از استفاده با همچنین
 .است 124/0

 اتا شاخص بررسی. 3 جدول

 تیموقع اتا شاخص

 124/0 یتیریمد عامل

 نگارندگان: منبع                                     

 
 گفت توانیم آمدهدستهب یهایمعنادار سطح و T آزمون به توجه با ،دشومی مشاهده زیر جدول در که طورهمان

 در نیز مدیریتی عوامل ،درنتیجه و ندارد یمعنادار تفاوت ،شاطره یروستا و اسالمشهر نیب در مدیریتی عوامل نیانگیم
 .ندارند تأثیری اسالمشهر به شاطره روستای الحاق از حاصل هایتعارض ایجاد
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 مدیریتی عوامل مستقل T آزمون. 4 جدول

Independent Samples Test 

  
Levene's Test for 

Equality of 
Variances 

t-test for Equality of Means 

 1 فرضیة 
F Sig. t Df 

Sig.  
(2-tailed) 

Mean 
Difference 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

 یتیریمد

Equal 
variances 

39/70 000/0 -1/840 218 0/067 -0/430 0/234 -0/891 0/031 

Not Equal 
variances 

  -1/778 167/79 0/077 -0/430 0/242 -0/908 0/048 

 نگارندگان: منبع

 
 .استهتعارض ایجاد سبب ،روستایی و شهری نقاط در یكسان مدیریت نبود
 این انجام یبرا. میپردازیم هیفرض نیا دییأت ای رد به ،کارشناسان و نمسئوال از آمدهدستهب اطالعات به توجه با
 انحراف و نیانگیم 5 جدول. است چگونه نمونه در كسانی تیریمد نبود نقش نیانگیم که میکن یم بررسی ابتدا ،آزمون

 :دهد یم نشان نمونه در را اریمع

 یكسان مدیریت نبود یفیتوص هایشاخص .5 جدول

 اریمع انحراف نیانگیم یفیتوص شاخص

 0/995 3/90 كسانی تیریمد نبود

 

 ةنمون در ،نیبنابرا ؛است شده 90/3 با برابر كسانی تیریمد نبود نیانگیم ،شود یم مشاهده 5 جدول در که گونههمان
 رگذاریثأت عوامل از حاصل هایتعارض جادیا در كسانی تیریمد نبود نقش که است شده مشاهده پژوهش نیا یآمار
 :دهد یم نشان را T آزمون ةجینت 6 جدول. میرو یم T آزمون سراغ به ،یآمار ةجامع به آن تعمیم برای که است

 

 یكسان مدیریت نبودمستقل  Tآزمون  .6 جدول

One-Sample Test 

 Test Value = 3 

 2 ةیفرض
t df Sig.(2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

253/81 29 0/000 46/10 46/47 45/73 

 نگارندگان: منبع

 

 نوع یخطا) α= 05/0 از ،مقدار نیا چون و است شده 000/0 با برابر( Sig). یمعنادار سطح مقدار ،6 جدول در
-تعارض ایجاد دلیل ،روستایی و شهری نقاط در یكسان مدیریت نبود و دشو می ییدأت فوق فرضیة پس ، است کمتر( اول

 .ستها
 

 .دارد اساسی نقشی شهر ةمحدود به روستایی نقاط الحاق از حاصل هایتعارض حل در ،شهری مدیریت

 :میپردازیم هیفرض نیا دییأت ای رد به ،نمسئوال ةپرسشنام از حاصل تاطالعا با
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 شهری مدیریت نقش توصیفی هایشاخص .7 جدول

 اریمع انحراف نیانگیم یفیتوص شاخص

 679/0 57/3 یشهر تیریمد نقش

 نگارندگان: منبع                                     

 
 سطح سه از که است شده 57/3 با برابر یشهر تیریمد نقش نیانگیم ،شود یم مشاهده 7 جدول در که گونههمان
 این حل در یشهر تیریمد نقش که است شده مشاهده پژوهش نیا یآمار ةنمون در ،نیبنابرا ؛است شتریب متوسط
 :دشو می محاسبه 8 جدول براساس T آزمون ،آن تعمیم برای و است ثرؤم هاتعارض
 

 شهری مدیریت نقشمستقل  Tآزمون  .8 جدول

One-Sample Test 

 Test Value =3 

 3 ةیفرض
t df Sig.(2-tailed) Mean Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

57/4  29 /0 000 567/0  31/0  82/0  

 نگارندگان: منبع

 

( اول نوع یخطا) α= 05/0 از ،مقدار نیا چون و است شده 000/0 با برابر( Sig). یمعنادار سطح ،8 جدول در
 :گفت توانیم و است درست فوق ةفرضی ، است کمتر

 .دارد اساسی نقشی شهری ةمحدود به روستایی نقاط الحاق از حاصل هایتعارض حل در شهری مدیریت

 

  گیرینتیجه
 اسالمشهردر  یریتیکه عوامل مد دشمورد مطالعه مشاهده  ةمنطق یرو و بررس یشپ هایهمطالع از حاصل نتایج براساس

امور روستا از  یآن با توجه به تصد دلیلبوده است که  ثیرأتیب ،از الحاق یناش هایتعارض ایجاد در شاطره روستایو 
 یاریتفاوت بس ،مذکور روستای و شهر بر حاکم مقررات و قوانین نظر از اما ،اسالمشهر واضح است یشهردار یسو
 از. برد نام روستایی و شهری نقاط در شهری مدیریت رویكرد همگونینا عنوانبه آن از توانیکه م خورد می چشم به

و  یکالبد ی،فرهنگ ی،اجتماع ی،عوامل مانند اقتصاد یراز تعارض سا یناش ممكن است که را هااختالف ینا ،دیگر سوی
 یاریحد بس ات ،نگریبخشی از پرهیز و فرابخشی رویكردهای حفظ با و توانمند شهری مدیریت داشتن با توان می ،... باشد

 :شودمیارائه  هاییپیشنهاد ینهزم ینا در .است یتاهم ئزحا هاجنبه از یعضب یترعا بنابراین، ؛دکرحذف  یا داد یلتقل
 ؛موردی صورتهشهرها ب ةبه محدود ییاز الحاق نقاط روستا یناش یاحتمال هایتعارض بررسی 

 ؛ینقاط الحاق یدارا یشهرها یریتمد ةنحو مورددر  یژهو هایطرح تهیة 

 ؛یشهر یریتمد ةویژ ریزیبرنامه و قوانین تدوین 

 ؛قانون بر مبتنی مدیریت به شهری مدیریت الزام و مناسب نظارتی سیستم ایجاد 

 ؛(اییقهسل یریت)مد مدیریتی میل از پرهیز و قانونمند شهری مدیریت ایجاد 

 ؛شهر و روستا ینقوان ینخدمات و تدو ةارائ به نسبت یكسان نگرش ایجاد و رویكرد تغییر 

 روستایی و شهری نقاط در یكسان مدیریت قوانین تدوین. 
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